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Ondaqua je pozorovací věž
na palisádě irokézského hradu
Oddílový časopis Kmene Mohawk
(4. chlapeckého skautského oddílu
Svazu skautů a skautek ČR
a 40. oddílu Bobří Stopy) Příbram

SLOVO NÁČELNÍKA
Seigu bratři!
Je tu září a s ním začátek nového, již
jedenáctého, období Mohawků. Co nás čeká, je
naznačeno v našem Tam - Tamu, který všichni z nás
dostali koncem srpna - povětšinou v papírové podobě
do poštovních schránek. Co dodat? Snad jen něco k
těm číslům - znáte jiný skautský oddíl, ať už v
Příbrami, nebo jinde, který má za rok tolik výprav a
tolik podniků? A to jen k tomu, co se dá změřit a
spočítat - ale podstatnější je to, co se změřit nedá....
Ale co to je? Přemýšlejte a napište nám o tom – vaše
článečky ohodnotíme a nejlepší z nich uveřejníme v
příští Ondaquě! :-)
V tomto jedenadvacátém čísle Ondaquy
najdete několik slov o Lobinově závodě, materiály pro
přípravu na něj. Začtěte se i do zápisu z tábora,
Zahajovačky i Koupáníčka. Jsou tu i dvě nové
písničky. Tak s chutí do toho!
Jó, mimochodem, víte, kdy vyšlo první číslo
Ondaquy? Bylo to v květnu 1975 - to byla Ondaqua
ještě oddílovým časopisem proslulého pražského
Neskenonu...
Dnešní úvodník zakončíme citátem:
"A pak přijde září, zahájení nové činnosti, která
by měla být ještě lepší, než všechno, co jsme
dělali až dosud. To vám slibuju!"

Jestřáb 30. 6. 1939
Mecho!

Kanyatara - Fanušu
náčelník kmene

BODOVÁNÍ: ZAČÍNÁME ZNOVU!
Braši, společně s novým obdobím kmene
začínáme i nové bodování - Javorovou Nažku a letos
i Javorový List klanů. Všichni máte šanci se
v bodování umístit - záleží jen na vás: zúčastňujte se
všech podniků (a choďte včas), noste kroj, jak je
určeno, buďte aktivní, zapisujte do kroniky i do

zápisníku vše potřebné, noste nebo posílejte články
do vývěsky, nebo se o vývěsku sami starejte.
Zajímavé je, že v historii oddílu tohle ještě
nikdo z bodovaných členů našeho oddílu na starosti
neměl! A to přitom nejde o to, články a fotografie
doma tisknout - to zařídí náčelnictvo. Stačí se
o vývěsku starat - najít si asi dvakrát, třikrát
v měsíci chvilku a vyvěsit např. nový zápis z výpravy,
ze schůzky, vyměnit vybledlou fotku, titulek nebo
podkladový papír, vyvěsit aktualitu.
Já vývěsky tvořím rád - nejprve na prázdnou
plochu jedním špendlíkem napíchám vše, většinou mi i
něco z materiálů zbyde, přivřu sklo a mrknu se, aby
rám nezaclonil podstatné věci. Teprve pak všechno
"došpendlíkuju" pořádně. Většinou mi někdo pomáhá pak to jde rychleji a radostněji. Nakonec ještě
přehlédnem celé dílo a fofrem dál na další vývěsku vždyť teď máme celkem čtyři! :-) Přál bych ti zažít
ten pocit, když stojíte před vývěskou a rozhodujete
se, koumáte, zkoušíte, kam který článek, obrázek,
fotografii dáte, aby "se to k sobě hodilo" a ten pocit
z dobře odvedené práce pak po skončení při pohledu
na hotovou vývěsku. Zkus si to, za ten pocit to stojí!

NĚKOLIK RAD K BODOVÁNÍ
Aktivita v oddílové činnosti se projevuje
i ve výsledcích bodování - jako příklad můžu jmenovat
Starého Náčelníka Osoondaha, který jako dvanáctiaž čtrnáctiletý bodovaný člen vyhrál bodování
mnohokrát ... - snaž se, je to na tobě.
● V bodování se samozřejmě hodnotí i hry a
soutěže - nemůžeš být nejlepší ve všem, ale
budeš-li svižný, zdatný a budeš znát leckerou
skautskou, tábornickou či indiánskou dovednost,
máš velkou šanci uspět
● plať včas oddílové příspěvky a platby za tvoje
nákupy - peníze je potřeba zejména na jízdenky a
ubytování na výpravách už ten měsíc, za který se
platí! Jak vidíš, je to potřeba a fér - proč by
musel někdo z náčelnictva vše platit ze svého a
pak čekat, kdy a zdali vůbec to dostane zpět?
Navíc za včasné placení příspěvků jsou také body!
● Další body jsou za výrobu různých indiánských
věcí - oděvů (bederky, legín, šerpy a obřadního
roucha), ale i dalších indiánských předmětů.
K tomu jedna poznámka: Symboly, používané na
indiánských oděvech podléhají schválení Rady
Orlích Per, případně pallatina - bratra Šakoha.
Na vysvětlenou: symboly na oděvech a v budoucnu
i v erbech našich členů vypovídají cosi o nositeli
tohoto oděvu - říkají kolik má za sebou táborů či
let v oddíle, zda vyhrál Javorovou Nažku nebo
Kyj Velkého Táborníka, jakou má speciální

●

dovednost či um (v případě Starého Náčelníka
Šakoha fakt, že rozdělal oheň třením
dřev), zda je (nebo byl) náčelníkem
kmene, owačirou, nebo watutkou. Roucho je v podstatě indiánský kroj.
Proto je použití některých symbolů
omezené.
Vždy, kdykoliv na některý z podniků, pořádaných oddílem (to je
výprava, Kmenovka nebo i
Klanovka) nemůžeš přijít,
omluv svou nepřítomnost.
Ve většině případů to jde
předem, tak se omluv
předem a co nejdříve.
Nečekej s omluvou na
poslední chvíli. Mezi
přáteli je nepsaným
zvykem omluvit
se, když s Tebou počítají a nemůžeš dorazit.
Navíc za omluvený podnik dostaneš průměr bodů. Jako důvod omluvy
samozřejmě nelze vzít to, že se Ti nechce (za
to Ti opravdu nikdo body nedá), že "dávají něco
v telce" (pořady v televizi, filmy apod. se ve
většině případů reprízují a existuje několik
možností, jak je v případě zájmu shlédnout
později) - Život se nereprízuje. Zde velmi dobře
platí to, co říká bratr Osoondah: "Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody."

provozu.
Táborový den u Mohawků vypadal takto: ráno
služební klan připravil snídani, vzbudil náčelnictvo
a dál pokračoval ve svých povinnostech.
Tábor vstává vzbuzen náčelníkem,
rozcvička v trenýrkách a
naboso. Ranní rosa
pěkně studí, avšak
probudí.
Hygiena po
rozcvičce před snídaní je
běžnou záležitostí. Nástup u
vlajkového stožáru, vztyčení
státní vlajky, na nástupu je
také losován Roy, ten má za úkol
po celý den být velmi dobrým
skautským bratrem. Večer se pak
hádá, kdože to byl. Ještě je
povězeno pár dalších důležitých
informací k táborovému dni.
Dopoledne se většina dní věnovala
práci pro tábor, dřevo, drobné úpravy,
občas i etapa hry Alvarez. Odpoledne bylo
zaměřeno na hry, lukostřelbu a podobnou
zábavu. Večer se Mohawkové scházeli
v náčelnickém týpku, kde zaznívaly písničky a byly
čteny Indiánské pohádky, pokud nebyl slavnostní
táborový oheň.
Na táboře složili dva bratři svůj slib. Bratr
Ministr skautský slib a bratr Sklíčko slib vlčete.

Z KRONIKY
Tábor Destrukta I.
26. 7. - 17. 8. 2008

Čtvrtý chlapecký skautský oddíl „Mohawk“
z Příbrami uskutečnil svůj třiadvacetidenní letní
tábor na veliké louce nedaleko vesničky Borotín.
Přijeli do krásného místa sedmnáctý den
v měsíci červenci. Netrvalo dlouho a na louce se
tyčila čtyři týpí. Malé pro squaw a návštěvy, jedno ze
dvou menších obýval klan Modré želvy a druhé bylo
domovem pro klan Žlutého vlka. Největší týpko bylo
obýváno náčelnictvem.
Bylo rovněž potřeba postavit pravá táborová
kamna z kamení, jílu a položit na ně tály. Slavnostně
je pak uvést do provozu. To každý Mohawk pronesl
větu „To jsou ale kamna“, a v kamnech poprvé zaplál
oheň.
Zbudován byl taky vodovod, vykopány jámy,
odpadovka a latrina. Samozřejmě se vše budovalo a
vylepšovalo několik dní než ta či ona věc byla schopna

Bratr Kuželka splnil tradiční skautskou zkoušku
Tří Orlích per a za pár dní pronesl svou úvodní řeč,
ke svému zahájení plnění Orlích per dle Ligy lesní
moudrosti pro všechny Mohawky.
Tábor byl také naplněn etapovou hrou Alvarez,
v níž zvítězil klan Žlutého Vlka. A to díky tomu že
klan Modré Želvy vzdal jednu z etap. Zkoušely se
různé zálesácké a indiánské dovednosti, hrály se
tradiční nebo nové hry. Sice ne moc, ale hrálo se.
Například: Dočerveňoučka, Kobra, noční házená za

svitu míče, cesta „rybníkem“ po provázku (100m) až
do tajemna, Opičí dráha byla velkým úspěchem,
a tak dál.

Vzniklo také Mokré pravidlo. Co že to je? To ví
jen Mohawkové.
A jak se kdo umístil v táborovém bodování?
První místo získal bratr Ministr s 564,4 body, druhý
byl Kuželka s 532,5 body a třetí Sklíčko s 390body.
Dále byl Jasan, Spejsi, Krtek, Komb.
V soutěži ROY vyhrál bratr Ministr, bylo mu
tedy dle tradice a pravidel Mohawků nabídnuto, že
může přijmout nové jméno a to ROY. Bratr Ministr se
chvilku rozmýšlel, potom nabídku využil a své nové
jméno přijal. Dokud bude mezi Mohawky bratr Roy
(Ministr) není další možnost tuto výsadu dál
nabídnout. A Mohawkové si přejí, aby bratr Roy byl
mezi nimi velmi dlouho.
Tábor Mohawků se nesl v duchu skautských i
indiánských tradic. Nebylo na táboře Mohawků vády
ni svárů. Skautský slib a zákon byl naplněn beze
zbytku. Na táboře Mohawků se zažilo mnoho radosti
a srandy. Každý Mohawk poznal sám sebe jak po
stránce ducha, tak i po stránce fyzična. Bylo možné
pozorovat proměny nováčků z městských kluků
v bratry, jenž budou schopni zvládnout mnohé.
Další tábor Mohawků skončil, nekončí však
jejich činnost.

L. H. Ježek – Víťa
korektury Destruktus I.

Komentář Fanušu...
Letošní tábor byl 9. kmene Mohawk v Příbrami.
Celý tábor trval 23 dní, což samo o sobě je v dnešní
době výjimečné. Zároveň je to i nejdelší tábor
4. chlapeckého skautského oddílu kam až má paměť
sajá... Na táboře se "mihlo" celkem 16 lidí (členů
kmene a zpřáteleného Klanu Tří Sluncí), stálý stav ale
činil většinou 8 až 11 lidí.
Navštívily nás asi čtyři návštěvy, lesního
správce v to nepočítaje.
Název tábora byl vybrán takto: Pro Víťu Lesního Hlodavce Ježka byl tento tábor zvláště
vydařený, shrnul to do věty: "Já jsem jak Gaius
Julius Destruktus - boty mě vopustily, sekera
rozlámaná, ručník propálený, ...", "... ale to rizoto se
skořicí je skvělý!" doplnil Fanušu a hned si hlášku
zapsal do zápisníku. Podle toho pak navrhnul název
tábora, kterýžto mezi všemi návrhy zvítězil. Návrhů
bylo celkem dost (asitak 12 až 15), jmenujme z nich
ještě třeba "Tábor Holek z porcelánu" (spousta
gambusínů si celý tábor broukala písničku "My jsme
holky z porcelánu, život máme těžký, nelétáme v
eroplánu, my chodíme pěšky..."), "Tábor po
Borotínsku" nebo "Tábor na obláčku" ("To teda
nevim, kdo a proč to nazval - dyť kromě obláčku vůně
nad Šingasovýma nohmamy tu žádnej vobláček nebyl!"
- komentář Destruktus; "Oblaky byly na nebi - a
krááásné, v noci navíc ozářené měsícem, tak nekecej
Destrukte, bo uplatníme mokré pravidlo!" - komentář
Fanušu; "Nééé, nééé, ...! Tak jó!" :-)). Druhým
nejúspěšnějším návrhem byl "Tábor jednoho vlčete"
("A jednoho VLKA..." - komentářDestruktus).
Dlouhodobou (celotáborovou) hru Po stopách
Alvareze vyhráli Žlutí Vlci - a to o pouhých 5 bodů. O
důvodech píše Víťa v článku o táboře.
Kyj Velkého Táborníka (neboli táborové
bodování) vyhrál bratr Ministr (Roy) s 564,4 body,
druhý byl Kuželka s 532,5 - rozdíl byl tedy pouhých
30 bodů! Na Kuželkově tváři bylo znát zklamání, ale
nedalo se nic dělat, sekerku FISKARS jako hlavní
cenu nevyhrál. Jak se to mohlo stát?
Kuželka se snažil: zapisoval do kroniky, má
pěkný zápisník, vyrobil si indiánskou postel z proutků
i dárek pro pana chataře a za to vše dostával body v
"Táborové stovce" (body navíc za mimořádné ůkoly).
Měl vcelku dobře uklizeno. Mnohokrát také zvítězil
v soutěži "Roy".
Oproti tomu bratr Ministr (Roy) do "Táborové
stovky" vykopal novou latrinu a vyrobil také dárek
pro pana chataře (židličku z pařezu). Sláva vítězům,
čest poraženým!



ZAHAJOVAČKA
aneb

První kmenovka v novém skautském roce
2008 / 2009 – 3. 9. 2008
Prázdniny skončily a po nich začal nový školní
rok. Zároveň s ním začal i nový skautský rok
2008/2009. I kmen MOHAWK započal svou činnost.
Sešli jsme se v 16,00 hod u naší klubovny.
Celkem bylo přítomno sedm bratrů z mužstva a
čtyři bratři z náčelnictva. Sklíčko, Komb, Kuželka,
Jasan, Matěj, Krtek, Natanael, Fanda, Osoondah,
Týfek a L. H. Ježek.
Po vzájemném přivítání a po zaznění kmenového
pokřiku se dozvídáme termíny výprav a koupáníček,
byl taky domluven nový čas schůzek. Budeme se
scházet pravidelně v 16,30 a to každou středu.
Hovořilo se i o nadcházejícím Lobinově závodě, kdy
se koná a kde.

doběh do cíle – s úsměvem na rtech (a to je
podstatné!) se asi tři metry před cílem natáhl jak
široký, tak dloooouhý... :-) Ale závod doběhl! Za
nějakou dobu si dáme tentýž okruh znovu!
Připravovali jsme se i na Lobinův závod,
nacvičovala se signalizace. Občas se nám nedařilo a
občas to šlo.
Letošní první kmenovka se vydařila, do svých
domovů se rozcházíme okolo 19. hodiny večerní.
L. H. Ježek - Víťa

MOHAWSKÉ KOUPÁNÍČKO
rybník Novák 5. 9. 2008
První Mohawské Koupáníčko v dalším skautském
roce připadlo na 5. den měsíce Kdy srny hrabou do
země. V přesně stanovený čas, 17:15 hod., se
scházíme u plaveckého bazénu v Příbrami. Jako první
zde byl bratr Komb, po něm přišel Natanael, pak
Kuželka s Jasanem a nakonec Matěj. Z náčelnictva
byl přítomen náčelník Fanda, dále Šingas, Osoondah
se Štěpánkou a L. H. Ježek.
Naše schopnost číst nám prozradila, že bazén
je právě uklízen a čištěn, takže nepremáva.

Abychom jenom pořád neseděli, byla zahájena
nové etapová hra Lovci mamutů. To podle knihy
Eduarda Štorcha. První etapa mněla název PLÍŽENÍ,
my jsme se však plížili přes překážky mozkové –
odpovídali jsme na otázky z různých oborů. Poté
následoval běh přes skutečné překážky: přelézt
zídku, prolézt číňanem, prolézt tunýlkem, přelézt
větev, přešplhat žebřiny a běžet do cíle. Nejlépe si
vedl bratr Natanael s časem 1,17. Nikdo ze
zúčastněných nezapomene na vítězoslavný Matějův

Bylo tam krááásně :-)
Odebíráme se tedy do areálu Nového rybníka.
Vyhlídli jsme si prima místečko, sluneční paprsky
stále ještě pražily a tak záhy téměř všichni končíme
ve vlnách tohoto rybníka. Dokonce byla námi
zprovozněna klouzačka.
Po několika delších minutách přichází ke slovu
druhá etapa hry LOVCI MAMUTŮ. Její název byl
Pod ledem. Bratři měli za úkol sjet po klouzačce do
vody, od ní plavat ke vzdáleným schůdkům a
vystoupat po nich na břeh. Od nich přeběhnout
k dalším schůdkům, vstoupit do vody a plavat ke
klouzačce. Na závěr vylézt na břeh a udělat pět
kliků. Kdo toto zvládnul, v etapě uspěl. Jen bratr
Komb z nejasných důvodů etapu vzdal. Že by to bylo
moc náročné? Avšak to nevadí...

Nácvik záchrany tonoucího pomocí házecího
pytlíku byl vítaným zpestřením Koupáníčka.

Takhle se zachraňuje

Kukačku, Krušinku? Že ne?
To jsou přeci děti, stejně jako vy.
Jenom žili o pár tisíc let dříve než vy.
Byli to lovci Mamutů. A my, Mohawkové, po celý
skautský i indiánský rok, budeme prožívat
jejich radost, smutek, prožijeme s nimi mnohé
dobrodružství a čas nás zanese na místa,
kudy se pohybovali oni – Lovci Mamutů.
Celoroční hra bude mít minimálně 45 etap.
A začneme hned na první letošní kmenovce.
Pusťte se do velké hry s chutí, nevynechávejte
zbytečně žádné schůzky i výpravy, ošidili byste se
o velkou a dobrou zábavu a ztratili tak příležitost
k získání cenných trofejí.
Bojujte čestně, statečně a vytrvale!

MOHAWK 0911

Tohle je „vláček“... :-)
Od vody se vracíme do svých domovů okolo
19,00. Další naše MOHAWSKÉ KOUPÁNÍČKO
bude 17. 10. 2008. Tentokráte v bazénu.
L. H. Ježek – Víťa

LOVCI MAMUTŮ
Znáte Veverčáka? Nebo Kopčema? Žabku,

Přečtěte si, milí Mohawkové, jak chci, jako
náčelník, aby "Kmen Mohawk Příbram" vypadal
v budoucnu. To, co si níže přečtete je první verze,
řekněme „náčelníkova vize“. Ale oddíl – to není jen
náčelník – musíme společně najít to, jak bude náš
oddíl – Kmen Mohawk fungovat a vypadat.
Kmen:
Hrdou součástí Svazu skautů skautek ČR,
Sdružení Bobří Stopy a svazku Midewiwin.
Podílející se v několika úrovních na skautském
vzdělávání. Oddílem se vztahem k městu Příbram,
žijící podle křesťanských zásad, myšlenek skautingu
a indiánské moudrosti. Dobrým, sehraným týmem
s přátelskou atmosférou. V mnohých věcech inspirací
pro jiné podobné oddíly. Tradiční a přitom pokrokoví,
o krok (několik? :-) napřed před ostatními.
Následníky odkazu Jestřába a oddílu
Neskenon.
Připravuje se volební Sněm Mohawků. Možných
kandidátů na náčelníka je několik. Kdo z nich přijme
kandidaturu a kdo bude zvolen? Možné je i to, že
Sněm potvrdí ve funkci současného náčelníka...
Členové:
Osmadvacet bodovaných členů ve čtyřech
klanech, šest aktivních lidí v náčelnictvu a dalších
dvanáct členů Klanu Tří Sluncí (klanu roverů a
rodinného skautingu), fungujícího i samostatně.
Owačirové nadšení, proškoleni rádcovskými
kurzy, s watutkou, který je opravdovou oporou
nováčků v klanu, šikovným owačirovým zástupcem a
vzorem jinému mladšímu watutkovi. Kmenové Rady
plné nápadů a námětů.
Každý z členů má v oddílové činnosti svůj úkol.
Nováček prochází Přijímačkou během měsíce, je
přijat do klanu Přijímacím obřadem. Zasvěcovačku je

schopen splnit během roku činnosti. Je ctí klanu, mít
nováčka připraveného ke složení skautského slibu co
nejdříve.
Členy Mohawků je několik chlapců se
specifickými potřebami (učebními, zdravotními,
psychosociálními) - pro oddíl to znamená větší
rozhled a možnosti, šance mít další kamarády. Pro
činnost kmene to nepředstavuje problém. I tím se
Mohawkové liší od jiných příbramských skautských
oddílů.
Mohawkové žijící v ekumenismu - někteří
členové Mohawků věřící, někteří ne - jak kdo ve svém
srdci a hlavě cítí.
Členové mají náhled nad věcmi běžného života.
Umí se o sebe postarat, poradit si s rozličnými úkoly.
Umí vyslechnout, umí (si) poradit, umí "máknout"
(přijmout a splnit úkol; ale i z nápadu udělat
příležitost a úkol - jak se kdo z členů cítí), umí se
smát. Umí se vyznat, umí poskytnout základní první
pomoc včetně život zachraňujících výkonů. Jsou
šikovní táborníci, pomáhají doma i ve škole. Snaží se
zdokonalovat a "stoupat na Horu"; mají sny, plány a
představy o budoucnosti své i oddílové.
Všichni členové náčelnictva nejen zkušení, ale i
s potřebnými zkouškami a oprávněními. Stejně jako
každý z členů má i každý z náčelnictva svůj úkol.

Činnost:
Víkendové podniky tradičně ve čtrnáctidenním
intervalu, zachované tradiční podniky. Činnost
skautská, indiánská a zčásti vodácká. Některé
z podniků jsou zaměřeny na plnění konkrétního ČINu
(Orlího Pera). Při činnosti je s úspěchem využíváno
jejich metodiky.
Klanovky samostatné, vedené owačiry, plné her,
dovedností a aktivit. Opět zavedené bodování
v klanech (uvnitř klanů).
Fanušu
Tvoje poznámky:

LOBINŮV ZÁVOD
Letošního ročníku Lobinova závoudu se nakonec
zúčastní pouze jeden tým. Na poslední chvíli ohlásilo
několik chlapců že nepojedou (holt je na vás spoleh,
hoši) a Jasan si při tělocviku ve škole poranil nohu...
Součástí této Ondaquy je několik “taháků” :-)

Program Mohawků
ZÁŘÍ 2008:
3. 9.
středa

proběhla Zahajovačka, neboli první Kmenovka v novém skautském roce od 16:00 do 18:00
v klubovně. Na sebe kompletní skautský kroj, s sebou osobní věci a dobrou náladu. Čeká
nás toho hodně (povídání o prázdninách a táboře, domlouvání schůzek, hry, ...)

5. 9.
pátek

První Koupáníčko v tomto období.

12. - 14. 9.
pátek - neděle

Lobinův závod. O druhém zářijovém víkendu vyrazí výprava Mohawků reprezentovat náš
oddíl na tento náročný závod. Všichni zúčastnění již podrobnosti obdrželi...

26. - 28. 9.
pátek - neděle

Výprava do Solenic – podrobnosti na příští Klanovce. Pokud se nám (Osoondahovi) podaří
sehnat od „starých členů“ pádla a vesty, strávíme nějaký čas na vodě. Naše loď „Polka“ na
nás již čeká!

Vůdce oddílu je František Máška – Fanušu, telefon má 774 914 200,
email: chirsbrdy@gmail.com, Skype: chirsbrdy a ICQ: 44 24 71 81 6.
Schůzky máme každou středu od 16,30 do 18,30.
Naše klubovna je v chatě mateřské školky v Charvátově ulici
(vedle nemocnice ve staré Příbrami).

Internetové stránky oddílu jsou: http://mohawkove.unas.cz
nebo http://lhjezekvita.blog.cz

Při tvorbě těchto „Taháků“ :-) bylo použito knížky „Zálesácká dovednost“ od Lubka Školouda a brožurky
„Junácká praxe“ neznámého autora.
Mějte se krásně a nashledanou u Ondaquy č. 22!
Fanušu, L. H. Ježek, foto Nikon L101 + tým :-)

